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Sarney tenta evitar fim da Arena do Rio 
j O presidente nacional da Are-
i na, Senador José Sarney,. fez um 

apelo ontem ao líder do seu Par
tido na Assembleia do Estado do 
Rio, Deputado Jorge David, para 
que solicite um pouco de paciência 

\ aos seus liderados, que ameaçam 
) ingressar -em bloco no' MDB, por 
j se sentirem marginalizados pelo 
] Governo federal. 
') Hoje à tarde, o Senador José 

Sarney tentará um contato com ò 
. Presidente da Repúbliea, para co

locá-lo a,pai das insatisfações da 
j Arena do Estado do Rio, segundo 

promessa feita ao Sr Jorge David. 
O Deputado João Batista Lubanco 
confirmou, por sua vez, a crise are -
nista e disse què, em muitos ca
sos, "como no meu, a mudança de 
Partido seria uma boa solução". * 

A crise 

O Deputado Odair Gama, um. 
dos líderes do movimento de rebe
lião arenista, disse que "os depu
tados federais e estaduais e os 
companheiros que deixaram de se 

eleger em novembro de 1978 pelo 
descrédito do Partido no Estado 
do Rio, marginalizado e feito co
baia da oposição pelo pacote de 
abril, estão apenas cobrando pro
messas do General- Figueiredo". 

• "Foi o Presidente da Repúbli
ca, então candidato à Presidência, 
quem nos. pediu para abandonar
mos a ideia, em maio de 1978, de 
lançarmos um nome para o Gover
no do Estado, em condições de di
vidir os votos emedebi&tas no Co
légio Eleitoral. Em troca, ele nos 
disse que a Arena fluminense, de

pois de sua posse, seria prestigia^-
da", explicou o Sr Odair Gama. 

A cobrança dessa promessa, se
gundo o líder arenista, Deputado 
Jorge David, "tem de ser feita"de 
maneira intensa". E concluiu: "É 
o dá ou racha. Eu não terei condi
ções de segurar a bancada inde
finidamente. Afirmei isso ao Sar
ney, ontem, por telefone, e vou re
petir terça-feira, em Brasília, num 
encontro que combinamos. A crise 
existe e o Partido aqui vive um, 
processo de autodissòlução". 
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